PRE-INSCRIPCIÓ 15-16
Límit d’entrega el 22 de maig de 2015

DADES GIMNASTA
Nom i Cognoms
Data de naixement
Adreça
Població
Nº CatSalut
Curs

C.P.
DNI
Tel. Gimnasta

DADES PARES
Nom i Cognoms Mare
Nom i Cognoms Pare
Adreça
Població
Telèfon particular
Altres Telèfons

Correu electrònic

C.P.

FOTO
GIMNASTA

Matricules
Competició
 Malla llarga
 Dessuadora sense caputxa
 Xandall del club (Pantaló i jaqueta)
70€
*És possible pagar la matricula en dues vegades (juny-setembre)

Pagament fraccionat.

Escola
 Malla llarga
 Dessuadora sense caputxa
40€
Opcional:
 Xandall del Club (Pantaló i jaqueta)
30€
*Només hi ha opció de fraccionament del pagament si s’agafa la
matricula d’escola i la opcional.

Pagament fraccionat.
S’haurà d’entregar el full d’inscripció abans del dia 22 de maig.

AUTORITZACIÓ
Autoritzo a la meva filla, les dades de la qual consten més amunt a participar a totes
les activitats programades en l'activitat de gimnàstica rítmica i, o artística. Tanmateix
autoritzo a que pugui ser ATESA pel metge en cas d'accident o malaltia, per el que
adjunto fotocòpia de la
targeta de la Seguretat Social.
El sotasignat manifesta la intenció d’inscriure’s com a gimnasta del Club Rítmica
Begues i com a tal serà respectat i respectarà en tot moment les normes de conducta
del reglament de règim intern del club.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i
regulat per llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquesta entitat demana el consentiment als
pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin les seves filles/fills
clarament identificables. Fotografies corresponents a activitats organitzades per
l'entitat i publicades a revistes, diaris, pagina web oficial del club i filmacions
destinades a difusió pública no comercial.
El sotasignat en qualitat de pare, mare o tutor/a del/de la gimnasta es compromet a
respectar i fer respectar pel seu fill/a el reglament de règim intern del club, Així com
autoritza la difusió de la seva imatge en fotografies o vídeos del Club.

Signatura pare, mare o tutor/a

Signatura del/de la Gimnasta

FORMA DE PAGAMENT
Efectiu

S’ha de pagar la seva totalitat al moment d’entregar la inscripció

Domiciliació:
IBAN
DNI titular del compte:

-

-

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Nom i cognoms titular del compte: __________________________
Dono fe que aquest nº de compte em pertany i que he donat ordre al banc
per a que acceptin els rebuts que es generin de l'activitat de gimnàstica
rítmica i o artística a nom de la meva filla, _________________ __________________.
Signo l'autorització a___________________ , ____ d’ ____________ 20_ _

